
 

 

 

 

 

 

CONVÊNIO DE COLABORAÇÃO E PATROCÍNIO À IV SEMANA DAS 

ENGENHARIAS DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

PROMOTORA: ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ACADÊMICA XI DE SETEMBRO – 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC, com CNPJ: 14.628.803/0001-08, cuja 

colaboração está estabelecida na Universidade Federal do ABC - Campus 

Santo André, Av dos Estados, 5001 – Bairro Bangu, Cidade de Santo André - 

SP, CEP 09210-580 

 

PATROCINADOR: NOME DA EMPRESA., com sede na Rua Endereço da 

Empresa, Número, Bairro XXXX, Município - SP, inscrita no CNPJ/MF sob o 

no. XX.XXX.XXX/XXXXX-XX, doravante denominada NOME DA EMPRESA, 

neste ato representada pelo seu Cargo na empresa, Nome do representante 

Pelo presente instrumento particular, as partes acima qualificadas, firmam o 

presente Convênio que se regerá pelas Cláusulas seguintes. 

Cláusula Primeira - DO OBJETO 

O objeto do presente Convênio de Colaboração é a junção de esforços das 

partes convenentes, com o apoio e incentivo à Semana das Engenharias da 

UFABC, visando o fomento ao ensino e pesquisa nas áreas tecnológicas e 

científicas. 

A Semana das Engenharias é um evento bienal, de curta duração, que reúne 

os eventos individuais dos 8 (oito) cursos  de Engenharia da Universidade 

Federal do ABC (Aeroespacial, Ambiental e Urbana, Biomédica, Energia, 

Engenharia de Gestão, Informação, Instrumentação, Automação e Robótica e 

Materiais), e apresenta como principal objetivo integrar profissionais e alunos 

de diferentes áreas e níveis, disseminando conhecimento técnico-científico e 

discutindo assuntos atuais, de interesse da comunidade interna e externa à 



 

 

 

 

 

 

UFABC, bem como de outras instituições e empresas afins.  Ao longo do 

evento, são realizadas atividades como: palestras, minicursos, mesas 

redondas, ações sociais e culturais, exposições de parceiros e patrocinadores 

de evento e de projetos técnicos elaborados por grupos acadêmicos da 

UFABC. 

No ano de 2018, o evento ocorrerá entre os dias 01 e 05 de Outubro, no 

Campus de Santo André da Universidade Federal do ABC, organizado com o 

apoio da Associação Atlética Acadêmica XI de Setembro e do Centro de 

Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas da UFABC 

O Programa objeto deste Convênio de Colaboração será realizado por 

intermédio do pagamento no valor de R$ XXX,XX (xxxx reais), equivalente à 

cota de patrocínio XXXX, para fornecimento de coffe break para participantes e 

palestrantes, a confecção de brindes para palestrantes e a confecção de 

material de divulgação, nos termos do “Edital de chamamento público para 

captação de patrocínio para a IV Semana das Engenharias da Universidade 

Federal do ABC”.  

Cláusula Segunda - DAS OBRIGAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA 

ACADÊMICA XI DE SETEMBRO – UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

A ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ACADÊMICA XI DE SETEMBRO – 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC obriga-se às seguintes contrapartidas, de 

acordo com a cota de patrocínio estabelecida na cláusula primeira, nos termos 

do “Edital de chamamento público para captação de patrocínio para a IV 

Semana das Engenharias da Universidade Federal do ABC”: 

1. COLABORADOR: valor: < R$ 500 (contribuição inferior a 

quinhentos reais) 

Contrapartida:  

✓ Agradecimento nos discursos de abertura e encerramento do evento 

 



 

 

 

 

 

 

2. APOIADOR: valor: < R$ 2.500 (contribuição inferior a dois mil e 

quinhentos reais) 

Contrapartida:  

✓ Agradecimento nos discursos de abertura e encerramento do evento 

✓ Logomarca no site do evento 

3. BRONZE: valor: R$ 2.500 (dois mil e quinhentos reais) 

Contrapartida:  

✓ Agradecimento nos discursos de abertura e encerramento do evento 

✓ Logomarca no site do evento e nas páginas do evento nas redes sócias 

4. PRATA: valor: R$ 5.000 (cinco mil reais) 

Contrapartida:  

✓ Agradecimento nos discursos de abertura e encerramento do evento 

✓ Logomarca no site do evento e nas páginas do evento nas redes sócias 

✓ Projeção (Datashow) da logomarca em intervalos entre palestras e em 

televisores informativos 

✓ Material informativo e/o brindes da empresa nas pastas dos participantes 

5. OURO: valor: R$ 6.500 (sete mil e quinhentos reais) 

Contrapartida:  

✓ Agradecimento nos discursos de abertura e encerramento do evento 

✓ Logomarca no site do evento e nas páginas do evento nas redes sócias 

✓ Projeção (Datashow) da logomarca em intervalos entre palestras e em 

televisores informativos 

✓ Material informativo e/o brindes da empresa nas pastas dos participantes 



 

 

 

 

 

 

✓ Espaço físico (4 m²) para montagem de estrutura/ estande para o 

evento, o qual deverá ser ocupado por representantes da empresa, de 

acordo com as normas estabelecidas no manual do expositor. Ressalta-

se que o espaço deverá ser utilizado unicamente para exposição dos 

produtos e serviços da empresa, sendo vetado qualquer tipo de venda 

ou comercialização nas dependências da Universidade; 

✓ Postagens exclusivas sobre a empresa nas páginas do evento (redes 

sociais) com possibilidade de direcionamento para o site da empresa 

6. DIAMANTE: valor: R$ 10.000 (dez mil reais) 

Contrapartida:  

✓ Agradecimento nos discursos de abertura e encerramento do evento 

✓ Logomarca no site do evento e nas páginas do evento nas redes sócias 

✓ Projeção (Datashow) da logomarca em intervalos entre palestras e em 

televisores informativos 

✓ Material informativo e/o brindes da empresa nas pastas dos participantes 

✓ Espaço físico (4 m²) para montagem de estrutura/ estande para o 

evento, o qual deverá ser ocupado por representantes da empresa, de 

acordo com as normas estabelecidas no manual do expositor. Ressalta-

se que o espaço deverá ser utilizado unicamente para exposição dos 

produtos e serviços da empresa, sendo vetado qualquer tipo de venda 

ou comercialização nas dependências da Universidade; 

✓ Postagens exclusivas sobre a empresa nas páginas do evento (redes 

sociais) com possibilidade de direcionamento para o site da empresa 

✓ Inclusão da logomarca em circulares, imagens e outros banners 

executados 

✓ Espaço para realização de palestra sobre a empresa no evento com 

duração de uma hora 



 

 

 

 

 

 

DAS OBRIGAÇÕES DA NOME DA EMPRESA: 

Colaboração através do pagamento de quantia pré-estabelecida para a 

fornecimento de coffee break para participantes e palestrantes, a confecção de 

brindes para palestrantes, materiais de secretaria e a confecção de material de 

divulgação ou fornecimento direto dos produtos associados ao coffee break, 

brindes para palestrantes,  material de divulgação ou de secretaria. 

Cláusula Terceira – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

Em razão do presente patrocínio, o PATROCINADOR pagará à PROMOTORA, 

o valor fixo e total de R$ XXX,XX (xxxx reais) através de depósito/ transferência 

bancária na conta da ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ACADÊMICA XI DE 

SETEMBRO – UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC, CNPJ 14.628.803/0001-

08, para o Banco Bradesco, Agência 413 e Conta Corrente 17921-3. 

Cláusula Quarta – DO CANCELAMENTO DO EVENTO 

Em não ocorrência do Evento, a PROMOTORA deve se comprometer a 

restituir o valor total pago pelo PATROCINADOR. 

Cláusula Quinta – DO NÃO COMPARECIMENTO DA EMPRESA NO 

MOMENTO DO EVENTO 

Para as empresas patrocinadoras nas cotas ouro e diamante, no caso de não 

comparecimento, na data do evento, para ocupação do espaço físico (stand) ou 

para a palestra, o dinheiro ou os produtos recebidos como forma de patrocínio 

não serão restituídos. 

Cláusula Sexta – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

a) Fica estipulado que não se estabelece, por força deste contrato, relação 

de emprego ou vínculo empregatício de responsabilidade do 

PATROCINADOR em relação ao pessoal que a PROMOTORA 

empregar, direta ou indiretamente, na realização do Evento, assumindo 

a PROMOTORA integral e exclusiva responsabilidade pelos encargos 

trabalhistas; 



 

 

 

 

 

 

b) A divulgação e realização do Evento são de total e exclusiva 

responsabilidade da PROMOTORA. 

c) O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, 

total ou parcial, de forma gratuita ou onerosa, por qualquer das partes, 

sem o prévio e expresso consentimento da outra parte. 

Santo André, 06 de abril de 2018. 

 

 

  

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

Sócio Diretor 

NOVA DIDACTA COM DE EQUIP 

IND E DIDÁTICOS LTDA 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA 

ACADÊMICA XI DE SETEMBRO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Responsável pelo Evento 

Universidade Federal do ABC 
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